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Csütörtök
Az év 342. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 23. Napnyugta ma 16.30-kor, 
napkelte holnap 7.45-kor. 

Isten éltesse 
Mária és Emőke nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–görög–latin eredetű Mária jelen-

tése ismeretlen, míg a magyar eredetű Emőke 
jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi. 

December 8-án történt 
1941. A második világháborúban az 

Egyesült Államok és Nagy-Britannia hadat 
üzent Japánnak. 

December 8-án született 
1928. Richard George Brewer amerikai 

atomfizikus 
1938. Tandori Dezső Kossuth-díjas író, 

költő, műfordító 
1943. Jim Morrison amerikai rockzenész 
1953. Kim Basinger amerikai filmszí-

nésznő 

December 8-án halt meg 
1638. Ivan Gundulic horvát költő 
1903. Herbert Spencer angol filozófus, 

szociológus, a pozitivizmus úttörője 
1980. John Lennon angol beatzenész, a 

Beatles együttes tagja 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–15 óra között Csík-
szereda következő utcáiban: Hollók, Forrás, 
Domb.

Őseink lakomája 

Kiszelyi István professzor Őseink lakomája 
(mit ettek, hogyan táplálkoztak őseink, eleink) 
címmel tart könyvbemutatóval egybekötött 
előadást holnap 18 órától Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatalának dísztermében. 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma, 
holnap és szombaton 18, illetve vasárnap 20 
órától az Utazás a Föld középpontja felé című 
filmet. A Thor című filmet vasárnap 18 órától, 
szombaton 20 órától vetítik. A Dark countryt 
ma 20 órától tekinthetik meg. Az Avatar című 
filmet szombaton és vasárnap 15 órától tűzték 
műsorra. A Pina bausch című filmet holnap 
20 órától láthatják, a Garfield 3. részét szom-
baton 10 és vasárnap 12 órától kísérhetik fi-
gyelemmel a mozirajongók. A Battle of Terra 
című filmet szombaton 12, vasárnap 10 órától 
vetítik. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. 
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Színház
A csíkkarcfalvi és környékbeli települések 

gyerekeinek játssza a Csíki Játékszín a Min-
dennapi varázslatok című mesejátékát holnap 
13 órától a helyi művelődési házban. Az elő-
adásra a Babszem Jankó-bérlet érvényes. A 
kiszállást Hargita Megye Tanácsa támogatja, 
a Színház a Székelyföldnek elnevezésű prog-
ramja keretében. 

Az utazás divatja
Albert Ildikó csíkszeredai pszichológus 

Az utazás divatja című könyvének bemu-
tatóját holnap 17 órától tartják a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
székhelyén  (Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1. utca, 9. szám). A Hargita Megye 
Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, illetve a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont szervezésében 
zajló könyvbemutatón a szerzővel beszél-
get és a kötetet méltatja Forró-Erős Gyön-
gyi. A bemutatón megvásárolható a könyv 
(22 lej).

Előadás az egyetemen
Tőke Dénes és Fénya József hegymá-

szó tart előadást ma 18 órától a csíkszeredai 
Sapientia egyetem nagyaulájában a Pamír-
hegység 7134 méteres Lenin-csúcsa meg-
mászásának élményeiről az Erdélyi Kárpát-
Egyesület csíki szakosztálya és a Sapientia 
– EMTE közös szervezésében. Az előadásra 
a belépés díjtalan.

Kiállítás
A székelyudvarhelyi Művelődési Ház au-

gusztusi alkotótáborában készült munkákból 
nyílik kiállítás holnap 17 órától a művelődési 
ház előtéri galériájában.

Táncház
Ma 20 órától a hagyományos csütörtök 

esti táncházba vár mindenkit az Udvarhely 
Táncműhely. Folytatódik a vajdaszentiványi 
táncok tanulása Boros Béla és Oláh Hilda ve-
zetésével. Muzsikál: a Keleti Szél Szabadcsapat. 
A beugró 5 lej.

Sóvár-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szervez 
túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen vár. 
Útvonal: Csíkszereda – Sóvára – Izra-feredeje 
– Vargák-pusztája – Csíkszereda. Indulás: 
vasárnap 9 órakor a készruhagyár melletti 
piactérről. Megjegyzés: a túrán csak előzetes 
beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni 
szombaton este 9 óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon. 

tájékoztatás

Az európai uniós jogosítvánnyal rendel-
kezők lakcímváltozása esetén nem szükséges 
a járművezetői engedély cseréje, csupán az 
elektronikus adatbázisban kell módosíta-
ni a lakcímre vonatkozó bejegyzést. Ehhez 
szükséges az igénylő személyi igazolványa és 
ennek másolata, valamint a kézzel kitöltött 
típuskérés – tájékoztatja a lakosságot Ladá-
nyi László-Zsolt prefektus.

www.parapista.com

– Az semmi! Az én unokám az Önvédelmi Minisztériumban dolgozik!

2012-es falinaptár

Kérdés: Mi a címe és ki írta azt az ifjúsági regényt, amely 1970-ben jelent meg először a 
Móra Könyvkiadónál és népszerűsége azóta is töretlen, számos kiadást ért meg, vala-
mint tévésorozat, hangoskönyv és musical is készült belőle. A regény főszereplője Gina, 

egy 14 éves, elkényeztetett pesti gimnazista lány, akit 1943-ban apja váratlanul, magyarázat 
nélkül egy vidéki református internátusba írat. A Matula zárt, puritán világa rengeteg lemon-
dásra kényszeríti a jóléthez és szabadsághoz szokott kislányt, minden kapcsolatot meg kell sza-
kítania a külvilággal...

Küldje be válaszát minden héten csütörtökön 11 óráig e-mailben a benedek.eniko@
hargitanepe.ro e-mail címre (névvel és telefonszámmal együtt) vagy SMS-ben a 0726–
193432-es telefonszámra, és értékes könyvutalványt nyerhet. Sorsolás minden csütörtökön 
12 órakor, a heti két nyertes nevét pénteki lapszámunkban közöljük. Játékunk december 
6–23. között zajlik, és hetente két, egyenként 50 lejes könyvutalvány talál gazdára!

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!

Székelyföld Anno

Balázs D. Attilának Székelyföld Anno 
címmel jelent meg 2012-es falinap-
tára. A ritka, régi erdélyi képeslapok-

kal illusztrált naptár vetítésével egybekötött 
bemutatóját Székelyudvarhelyen a Kala-
pos Kávéházban (Kossuth Lajos utca 1. 
szám) ma 17 órától, míg Csíkszeredában a 
Sapientia egyetem aulájában (Szabadság tér 
1. szám) pénteken 17 órától tartják.

A naptáron magyar és angol nyelvű kí-
sérőszöveg magyarázza a fotográfiákat.


